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  الدرس الصادس

 

ِّ وشلم وبارك، على عبدك ورشىلك محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بصم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، الل

 .وصحابحه أجمعين، وعلى من ثبعهم بإحصاٍن إلى ًىم الدًن
 

 ،واإلابني منها كليٌل ،
ٌ
، فاألصل وألاهثر في ألاػماء أنها ملطبة ٌ الاػم مىه ملطٌب ومبنيٌّ ، ألاو :  ووي كعطر أػماءٍء

ألاػماء اإلاىصىلة ػىي : أػماء ؤلاشاضر ػىي اإلاثنى وشطحىاها، والثالث: الظمائط ولها، وشطحىاها، والثاوي

أػماء العطغ ػىي أي وشطحىاها، : أػماء ؤلاشاضر ػىي أي وشطحىاها، والخامؽ: اإلاثنى وشطحىاها، والطابم

.  وآلان أػماء الاػحفهام، وأػماء العطغ، ػىي أي

 الصادس ِّ
 وي أػماء ألافلاٌ، :الاشم املبني 

  فهي أػماٌء ألن اللالمات التي ثميز الاػم كً الفلل والحطف، ًىؼبم ،
ٌ
أػماء ألافلاٌ وي أػماٌء ػماكية

ً، إال أن ملىاها ملنى الفلل ً، فؤػماء ألافلاٌ، هثيٌر منها ًلبل الحىٍى ، بلظها كلى أػماء ألافلاٌ، والحىٍى

ٌ " َصه"فمً شلً  ً، فحلى ٌ " صهْه : "هى اػٌم  ألهه ًلبل الحىٍى  أػماء مً أي أهىاق ألاػماء؟، "صهٍء : "وثلى

، ومً شلً  ٌٍء  ألنها بملنى الفلل اػىدْه ، ومً شلً " مهْه "أفلا
ْه

، ومً شلً "  ميَن "بملنى اهىفف بملنى اػحجبْه

، و" شحان"
َس " هههاَت "بملنى افترقْه  .بملنى َبلُع

 ،
ٌ
 ما وضز في كىله جلالىوأػماء ألافلاٌ هثيرر

ا
﴾:  منها مثال ٍ

 
ف

ُ
ا أ ُهما

َّ
ل ل

ُ
ق

ا
 ث

ا
، " أف "[23: ؤلاػطاء] ﴿فَل اػم فللٍء

ً، واػم فللٍء ألهه بملنى الفلل اإلاظاضق أثضجط، ومً شلً اػم الفلل  بملنى " هر"اػم ألهه ًلبل الحىٍى

، وهصا وضز في الحسًث اإلاعهىض، ومً شلً  وهى اػم فللٍء وضز في " ويْه "بملنى أثؤلم، ومً شلً "  آٍء "اثطنْه

م، بملنى أعجب أو أجعجب، وهىصا . اللط ن الىٍط

 ،بنى كلى الؼيىن، هـأػماء ألافلاٌ ولها مبيية كلى حطوات أوادطها
ُع
بنى كلى الىؼط هـ" صهْه " كس ث

ُع
، "صهٍء "كس ث

بنى كلى الفحح، هـ
ُع
".  ميَن، وشحاَن "كس ث

  ،  ما إكطابها؟فإن ػؤلَد بلس شلً كً إكطابها، وي أػماٌء، البس لها مً إكطابٍء

، لىً أوضح هصآ ألاكىاٌ: الجىاب ٌٍء ىن ادحلفىا في إكطابها كلى أكىا ، جلطب كلى : الىحٍى
ٌ
أنها مفاكيل مؼللة

ٌٌ مؼلٌم  ا، و: هلىلً" صهْه "، فـأنها مفلى ا، وكلى " أف"اػىدْه ػيىثا  مؼللا
ا

ا، فلهصا صاضت مفلىال أثضجط ثضجطا

﴾: شلً إشا أضزها أن ولطب كىله جلالى ٍ
 

ف
ُ
ا أ ُهما

َّ
ل ل

ُ
ق

ا
 ث

ا
كطفىا في البساًة هىكه، أهه اػٌم، وآلان " أف" ، ﴿فَل

ٌٌ مؼلٌم، فيؼحؼيم أن ولطبه  كطفىا أهه مً ألاػماء اإلابيية، مبنيٌّ كلى الىؼط، وكطفىا أهه في ؤلاكطاب مفلى

 ٌ ، فىلى ، كلىا في محل هصبٍء  إلاا شهطهاآ أن : أف: بؼهىلةٍء ٌٌ مؼلٌم، مبنيٌّ كلى الىؼط، في محل هصبٍء مفلى

، وأما : اإلابني مً الاػم واإلاظاضق هلٌى في إكطابه ، في محل جعمٍء ٍء
، في محل جط  ، في محل هصبٍء في محل ضفمٍء

. مطفىٌق، مىصىٌب، مجطوٌض، مجعومٌ : اإلالطب مً الاػم واإلاظاضق، فىلٌى في إكطابه

 مؼلٌم، ما إكطاب  مين؟"  ميَن "ولى وصلىا "  مين: "وإشا اهتهيىا مً كطاءر الفاثحة، فإهىا هلٌى في الصالر ٌٌ  مفلى

، بملنى  : مبنيٌّ كلى الفحح، في محل هصبٍء
ا
. اػحجب اػحجابة
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ا

، بملنى: في الحسًث، لللىا" هر"ولى أضزت أن جلطب مثال ٌٌ مؼلٌم، مبنيٌّ كلى الؼيىن، في محل هصبٍء : إهه مفلى

ا، وهىصا
ا
. اثطن ثطو

 ه"هى الللم اإلاذحىم بـ :الاشم املبني الصابع  "ٍو

  ه"الللم اإلاذحىم بـ ٌٍء فيه هى " ٍو ه"أشهط مثا ه"إمام أهل اللطبية، و" ػيبٍى ه"و" دالٍى ه"و" هفؼٍى ومً " ضاهٍى

ه"فهصآ ألاػماء اإلاذحىمة بـ" دماضوٍه ":أػماء اليؼاء لطب بحؼب مىطلها مً " ٍو
ُع
ا، وج بنى كلى الىؼط زائما

ُع
ث

 
ا

؟ في : الجملة، فإشا كلد مثال ه فاكٌل، مطفىٌق أم في محل ضفمٍء ، وػيبٍى ه هصا وهصا، فلاٌ فلل ماضٍء كاٌ ػيبٍى

، مبنيٌّ كلى الىؼط، لى كلد له ه، فؤحب فلٌل مظاضٌق، والفاكل مؼحتٌر ثلسًطآ أها، : محل ألهه مبنيٌّ أحبُّ ػيبٍى

ه،  ، مبنيٌّ كلى الىؼط، وهصلً ضض ي هللا كً ػيبٍى ٌٌ به، في محل هصبٍء ه اإلاحبىب ما إكطابه؟ مفلى وػيبٍى

، مبنيٌّ كلى الىؼط ٍء
ه اػٌم في محل جط  ، وػيبٍى ٍء

.  كً حطف جط 

 ،
ٌ
، ٌلني أهً ثحصطف فهها :  مً أهم دصائصهااللوة اللطبية لها دصائص وميزاٌت هثيرر أنها لوة اشحلاقٍء

 الياف 
ا

م الاشحلاق، ٌلني ثيحلل مً ملنى إلى ملنى باالشحلاق، فلىسن أصٌل واحٌس، جصٌض واحٌس، وهى مثال بؼٍط

والحاء والباء، جؼحؼيم أن جعم، أو جعحم، أو ثؤدص، أو ثحصطف، جؼحؼيم أن جعم وثؤدص مً هصا ألاصل 

ا، فحؤدصآ كلى   ماطيا
ا

، فإشا أضزت أن ثؤدص مً هصا ألاصل فلال ، ول ولمةٍء ثسٌ كلى ملنى مظؼطزٍء ولماتٍء هثيررٍء

 ٌ بْه "، وألامط كلى افللْه "ًىحبُع "، واإلاظاضق كلى ًفلل "هحَب : "فلَل، فحلى " واثب"والفاكل كلى فاكلٍء " اهحُع

ٌٍء  ٌ " َمىحب"واػم اإلايان والعمان كلى َمفلل " مىحىب"واإلافلٌى كلى مفلى  : "وثتهث فحلى
ٌ
، وجؼحؼيم "َمىحبة

اب، ثجملها كلى هحاثيب،  حَّ
ُع
حائب، وثؤدص ه

َ
، وثجملها كلى ه

ٌ
حيبة

َ
ب، وثؤدص ه حُع

ُع
أن ثؤدص ِهحاٌب، وثجمله كلى ه

، ولماتٍء ول ولمةٍء 
ا
ا كياػية

ا
وهىصا، هصا ٌؼمى اشحلاكات وثصطفات اليلمة، هى أصٌل واحٌس، وثؤدص مىه ػطك

. ثسٌ كلى ملىاها

  ولهصا اللوة وي ثجسز هفؼها، ووي ثعزاز وثثري مً هفؼها، مهما ظازت، ومهما ثضخمد، وفاءا باححياجات

. اإلاحيلمين، واححياا اللصط، فإنها ال ثحوير، بذالف هثيرٍء مً اللوات ألادطي 

  ،ًقصمىن اللغات ثَلثة أقصامفلهصا كلماء اللوة اإلالاضن:  

  اللوات الاشحلاكية :القصم  وو. 

 اللوات ؤلالصاكية :القصم الثاوي. 

 القصم الثالث:  
ا
 وال إلصاكية

ا
 .اللوات التي ليؼد اشحلاكية

  م الاشحلاق، وكلى ضأػها فؤكلى اللوات وي اللوات الاشحلاكية، ٌلني الصي ًتدص بلظها مً بلعٍء كً ػٍط

 بالللل، وأما اللوة ؤلالصاكية، فهي اللوة اللطبية،
ٌ
، له كالكة ٍء

 الاشحلاق هما ضأًحم ًححاا إلى مجهىزٍء شهني 

، إما كبلها أو بلسها، في 
ا
 أدطي منها، فإهً ثلصم بها الصلة

ا
، فإشا أضزت ولمة

ٌ
التي ثلىم كلى أن اليلمة ثابحة

ة اإلالطوفة آلان .  أولها أو في  دطها، وهىصا أهلب اللوات ألاوضوبية والهىسًة، واللوة ؤلاهجليًز

 وإهما ول ولمةٍء وحسها، ال كالكة لها باليلمات : واللؼم الثالث مً اللوات ،
ا
، وال اشحلاكية

ا
التي ليؼد إلصاكية

 وهؼٌم، وهصآ لها ألادطي،
ٌ

، فيلمة شهب ال كالكة لها بيلمة ًصهب، هصآ لها حطوف
ا

 واللوة الصيىية مثال

 وهؼٌم مؼحلٌل 
ٌ

 وهؼٌم  دط، وهىصا ول ولمةٍء لها حطوف
ٌ

. حطوف
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 ه، في كىلىا ا شهطثم أن ػيبٍى ه: وأًظا . ضض ي هللا كً ػيبٍى

، مبنيٌّ كلى الىؼطر ٍء
ه اػٌم في محل جط  ، وػيبٍى ٍء

. كً حط جط 

 ألاكساز اإلاطهبة، :الاشم املبني الثامن 

  ٌلني مً أحس كعط إلى جؼلة كعط، ػىي اثني كعط، اثىا كعط اػحثىاآ ألهه ما اإلالصىز باألكساز اإلاطهبة؟ 

. ًبلى كلى إكطابه

  ما ألاكساز في اللوة اللطبية؟ول لوةٍء فهها أكساٌز، ومً شلً اللوة اللطبية، 

  عداد  ف اللغة العربية أهىااٌع  :

  وكيلألاكساز اإلافطزر، :الىىا  وو ، ، لىً اإلاعهىض أنها مً :  وشلً مً واحسٍء إلى كعطرٍء مً صفط إلى كعطرٍء

ا، هى دلى مً اللسز . واحسٍء إلى كعطرٍء  ألن الصفط ليؽ كسزا

 ألاكساز اإلاطهبة مً أحس كعط إلى جؼلة كعط :الىىا الثاوي. 

 اللفف الصي في نهاًة الللس، ٌلني كعطون، ثالثىن، أضبلىن، دمؼىن، ألفاؾ الللىز، :الىىا الثالث 

ً، إلى جؼلة وجؼلين،  ػحىن، ػبلىن، ثماهىن، جؼلىن، بلس شلً ألاكساز اإلاحلاػفة، مً واحس وكعٍط

.  هصآ وي ألاكساز في اللوة اللطبية. ثم بلس شلً اإلاائة وألالف

  ِبد، وأزدلدْه إلى
ط  ، كُع

ٌ
ما فىق ألالف مً ألاضكام وألاكساز اإلاؼحلملة آلان واإلاليىن، واإلالياض، وي أػماٌء أعجمية

، وهىصا ، ألفان، مائة ألفٍء
ٌ

. اللوة اللطبية، أما أهبر كسزٍء مفطزٍء جلطفه اللطب، فهى ألالف ومظاكفاثه، ألف

 ،
ٌ
ٌ ول ألاكساز كلى أصل ألاػماء، ٌلني ملطبة ، بالطفم، وكالمة الطفم الظمة، وأهطمدُع :  ثلى ٌٍء  ضجا

ُع
جاء دمؼة

، مجطوٌض وكالمة جطآ الىؼطر، وجاء كعطوَن  ٌٍء ٌٌ به مىصىٌب، وػلمدُع كلى دمؼِة ضجا ، مفلى ٌٍء  ضجا
َ
دمؼة

، مىصىٌب، وكالمة  ًَ لطب إكطاب جمم اإلاصهط الؼالم، مطفىٌق، وكالمة ضفله الىاو، وأهطمدُع كعٍط ٌُع  ،
ا

ضجال

 وكعطون، مطفىٌق، وكالمة ضفله 
ٌ
، مجطوٌض وكالمة جطآ الياء، وجاَء دمؼة ًَ هصبه الياء، وػلمدُع كلى كعٍط

 ،ً  وكعٍط
ا
، وكالمة ضفله الىاو، وأهطمدُع دمؼة  كلى مطفىقٍء

ٌ
الظمة، والىاو كاػفة، وكعطون ملؼىف

، مىصىٌب، وػلمدُع كلى مائِة   ضجلٍء
َ
، مطفىٌق، وأهطمدُع مائة  ضجلٍء

ُع
ً، وجاء مائة وػلمدُع كلى دمؼةٍء وكعٍط

، إال ألاكساز اإلاطهبة، مً أحس كعط، إلى جؼلة كعط
ٌ
، مجطوٌض، ولها كلى أصل ألاػماء ملطبة . ضجلٍء

 ؟
ٌ
 ما ملنى أكساٌز مطهبة

ٌ
، هالهما ًحيىن مً كسزًً، دمؼة كعط، دمؼة

ٌ
، وفيه محلاػفة

ٌ
 فيه مطهبة

 ما الفطق بين دمؼة كعط، ودمؼة وكعطون؟وكعطون، 

  منها حطف اللؼف 
َ

ِصف  وكعطون، وألاكساز اإلاطهبة حُع
ٌ
ط َِح ملها بحطف اللؼف، دمؼة ألاكساز اإلاحلاػفة صُع

ا ا مظؼطزا
ا
. حصف

 ما ملنى دمؼة كعط؟ ،
ا

 كعَط ضجال
َ
، هم ضجلٍء جاءن؟ جاءوي دمؼة

ٌ
 وكعطر

ٌ
، جاءوي دمؼة

ٌ
 وكعطر

ٌ
 دمؼة

 ٌ  وكعطون، بلي الىالم كلى أصله، ملؼىف وملؼىف كليه، : هما ثلى
ٌ
 وكعطون، دمؼة

ٌ
جاءوي دمؼة

ط ِح بحطف اللؼف .  وصُع
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  جاءوي دمؼة وكعطر، التزمد اللطب في ألاكساز اإلاطهبة مً أحس كعط إلى جؼلة كعط، التزمىا حصف حطف

ا ٌؼمى ثطهيب، وهى مً أػباب البىاء، ًبني  ا مظؼطزا
ا
ا، وحصف حطف اللؼف حصف ا مظؼطزا

ا
اللؼف، حصف

 
ا

 كعَط ضجال
َ
. ما كبله وما بلسآ، اإلالؼىف واإلالؼىف كليه كلى الفحح، جاءوي دمؼة

 فإشا كلد : ،  كعَط، جاء فلٌل ماضٍء
َ
 كعَط مً الصي جاء؟جاَء دمؼة

َ
 كعَط، إشن دمؼة

َ
 الصي جاء دمؼة

. فاكٌل، لىً فاكل في محل ضفمٍء مبنيٌّ كلى فحح الجعأًً

  ،ًًكعَط اػم في محل جط، مبني كلى فحح الجعأ 
َ
، كلى حطف جط، ودمؼة

ا
 كعَط ضجال

َ
وػلمدُع كلى دمؼة

، مبنيٌّ كلى فحح الجعأًً ٌٌ به في محل هصبٍء  كعَط مفلى
َ
، دمؼة

ا
 كعَط ضجال

َ
. وهصلً أهطمدُع دمؼة

  جط ىصب ٍو طفم باأللف، ٍو ًُع لطب إكطاب اإلاثنى،  ٌُع ػىي اثني كعط، اثىا كعط مطهٌب مً كسزًً، اثىا هصا 

 ٌ ، جاء فلٌل، واثىا فاكٌل مطفىٌق، : بالياء، وأما كعط فحبلى كلى بىااها كلى الفحح، ثلى
ا

جاَء اثىا كعَط ضجال

، واثني اػٌم مجطوٌض بللى وكالمة جطآ الياء،  ٍء
وكالمة ضفله ألالف، وػلمدُع كلى اثني كعَط، كلى حطف جط 

ٌٌ به مىصىٌب، وكالمة هصبه الياء، وكعَط  ، اثني مفلى
ا

وكعط اػٌم مبنيٌّ كلى الفحح، وأهطمد اثني كعَط ضجال

. اػٌم مبنيٌّ كلى الفحح

 الـطوف اإلاطهبة، :الاشم املبني الحاشع 

  له، ومً شلً ؿطوف العمان واإلايان،: الـطوف جمم مفطزآ ؿطف، الـطف 
ٌ

  ول ما ًححىي كلى هيرآ فهى ؿطف

 ،
ا
، فالـطوف كس ثيىن مفطزر

ا
، ػافطت ليال ا، ظضثه مؼاءا ، جئد صباحا

ٌ
 واحسر

ٌ
  ولمة

  
ا
، وكس ثيىن محلاػفة ا ومؼاءا ا، ظضثه صباحا  ونهاضا

ا
ا، زكىثه ليال  ونهاضا

ا
 ، اهحـطثه ليال

 ،
ا
 وكس ثيىن مطهبة

ٌ
 هىا؟ واإلاطهبة في ألاكساز، ٌلني ؿطفان بينهما حطف كؼفٍء محصوف

ٌ
 ما ملنى مطهبة

 ٌ ا، ثلى ا مظؼطزا
ا
اهحـطثه ليل نهاض، وزكىثه صباح مؼاء، اهحـطثه صباح مؼاء ًا محمس، زكىثه : حصف

ليل نهاض ًا محمس، فحصفد حطف اللؼف، وبىيد اإلالؼىف واإلالؼىف كليه كلى الفحح، فىلٌى في 

ا : ؤلاكطاب ، صباحا ا ومؼاءا ا ؿطف ظمانٍء مىصىٌب، وكالمة هصبه الفححة، ظضثه صباحا ا، صباحا ظضثه صباحا

ا مىصىب، وكالمة هصبه الفححة،  ؿطف ظمانٍء مىصىٌب، والىاو حطف كؼف، ومؼاءا ملؼىف كلى صباحا

 ٌ ، مبنيٌّ كلى فحح : هصا في اللؼف، ػيب ظضثه صباَح مؼاَء، ػحلى صباَح مؼاَء ؿطف ظمانٍء في محل هصبٍء

. الجعأًً

  ضحمه هللا-كاٌ أحمس شىقي في ضثاء كمط اإلاذحاض :

  ركزوا رفاثك  ف الرماو لىاًء

 

    ٌصحنهض الىادي صباحا مصاءا

. صباَح مؼاَء، ؿطف ظمانٍء مبنيٌّ كلى فحح الجعأًً، في محل هصبٍء  

 بلع الـطوف اإلافطزر :الاشم املبني العاشر. 

 ،
ا
 وال محلاػفة

ا
، ليؼد مطهبة

ٌ
، اإلافطزر ٌلني أنها واحسر ٌ الـطوف جمم ؿطفٍء بلع  ألن ألاصل في :  بلع هلى

، وهىصا، إال أن بلع  ا، ػافطت مؼاءا الـطوف اإلافطزر أن ثيىن كلى أصل ألاػماء ؤلاكطاب، ظضثه صباحا
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، ال ًحؤثط باإلكطاب، مً هصآ  اللطب، وهم أهل اللوة بىىا بلع الـطوف اإلافطزر، كلى حطهةٍء أو ػيىنٍء

. إشا، وإش، وآلان، وحيث: الـطوف اإلافطزر

 ، ٌ إشا، وإش، وآلان، ؿطوف ظمانٍء ، ؿطف، ػآثيً، متى؟ :  إشا ؿطف ظمانٍء ولم، ثلى ػآثيً، متى؟ ػآثيً مؼاءا

، إشن ولطبها إكطاب ؿطف العمان، ؿطف 
ٌ

إشا ػللد العمؽ، ٌلني  ثيً وكد ػلىق العمؽ، فهي ؿطف

 أن حىمه الىصب، وكطفىا آلان أن إشا اػٌم مبنيٌّ كلى الؼيىن، فىلطب فىلٌى في إكطاب إشا، 
ٌ

العمان ملطوف

، وؿطف العمان حىمه الىصب، ػيب  ؟ إشا كطفىا أهه ؿطف ظمانٍء ؿطف ظمانٍء مىصىٌب، أو في محل هصبٍء

 ٌ ، إشن هلى ؟ مبنيٌّ ، وإشا ملطٌب أو مبنيٌّ ، مىصىٌب أو في : ملطٌب مىصىٌب، أم مبنيٌّ في محل هصبٍء ؿطف ظمانٍء

، مبنيٌّ كلى الؼيىن، هصا إكطاب إشا في ول اللوة اللطبية، في اللط ن، في الؼىة،  ؟ في محل هصبٍء محل هصبٍء

في العلط، في اللسًم، في الحسًث، إشا جاءثً إشا، هصا إكطابها، هصا مً ؤلاكطاب اإلاىظبؽ، احطص كلى 

 اهحبه، وضاجله حتى ثفهمه وثحلىه، ثم ثحفطن 
ٌ
طىابؽ ؤلاكطاب، فإنها ثظبؽ أهثر ؤلاكطاب، ولما جاءن طابؽ

.  لويرآ

  ُح﴾مً طىابؽ ؤلاكطاب، هصا إكطاب إشا
ْ
ح

ا
ف

ْ
ال هِّ وا

َّ
ْصُر الل

ا
اءا ه ا جا

ا
ذ ْب﴾، [1: الىصط] ﴿إِّ اهصا

ا
 ف

ا
ت

ْ
غ را

ا
ا ف

ا
ذ إِّ

ا
 ﴿ف

، ما إكطاب إشا؟، هصا إكطاب إشا، [7: العطح] ؟ إشا ؿطف ظمانٍء  في محل هصب، مبنيٌّ مىصىٌب أم في محل هصبٍء

، الفطق بين إش وإشا، أن إشا ؿطف ظمانٍء للمؼحلبل، وإش ؿطف ظمان  كلى الؼيىن، وإش هصلً ؿطف ظمانٍء

 ٌ ٌ : للماض ي، ثلى ا، ٌلني : ػآثيً إشا ػللد العمؽ، هصا في اإلاؼحلبل، في اإلااض ي، ثلى ظا جئحً إش هىَد مٍط

ا ظا ا، هصا في اإلااض ي، جئحً إش هىد مٍط ظا . جئحً وكد هىَد مٍط

  ما إكطاب إش؟ ٌ ، مبنيٌّ كلى الؼيىن، وإن أضزت السكة، ثلى ، في محل هصبٍء إش ؿطف ظمانٍء : ؿطف ظمانٍء

 .للماض ي، وإشا ؿطف ظمانٍء للمؼحلبل

 ومً الـطوف اإلافطزر اإلابيية، كلىا : ٌ ػؤجلؽ آلان، ؿطف : آلان، ؿطف ظمان، بىتها اللطب كلى الفحح، ثلى

 ، ؟ مبنيٌّ أم ملطٌب؟ظمانٍء ٌ مىصىٌب أم في محل هصبٍء ٌ :  هلى ؟ ثلى ٍء
، ماشا ثلٌى إشا زدله حطف جط  : مبنيٌّ

 ٌ مً آلاِن، ال، هصا اػٌم مبنيٌّ كلى الفحح، ػؤهحـطن : ػؤهحـطن مً آلاَن إلى الوس، ػؤهحـطن مً آلاَن، ما ثلى

 ٌ ، هلى ٍء
بلد بحطف جط  لطب هويرآ مً ألاػماء اإلابيية، التي ػُع ٌُع ، وآلان  ٍء

اػٌم مجطوٌض أو : مً آلاَن، مً حطف جط 

، مبنيٌّ كلى الفحح ٍء
؟ في محل جط  ٍء

.  في محل جط 

  ٌ ، ػؤجلؽ آلان، ػؤػافط آلان، هلى .  ؿطف ظمانٍء في محل هصبٍء مبنيٌّ كلى الفحح: فإشا صاض ؿطف ظمانٍء

 ومً الـطوف اإلافطزر اإلابيية :، ، وهى ؿطف ميانٍء
ُع

، ؿطف حيث ، وأما حيث فـطف ميانٍء  الؼىابم ؿطف ظمانٍء

 ٌ س، اجلؽ دلف كمطو، : ميان ٌلني ًبين ميان الفلل، ثلى ن لي ميان الجلىغ، اجلؽ أمام ٍظ ِ
اجلؽ، بي 

 هصا 
ُع

 شئَد، حيث
ُع

س، اجلؽ حيث ن اإلايان الصي ثجلؽ فيه، اجلؽ في اإلايان الصي ثٍط ِ
 شئَد، بي 

ُع
اجلؽ حيث

، وؿطف اإلايان حىمه الىصب، وكطفىا أهه مبنيٌّ  ؿطف ميانٍء بيحه اللطب كلى الظم، كطفىا أنها ؿطف ميانٍء

كلى الظم، ماشا هلٌى في إكطاب حيث؟  
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 مبنيٌّ كلى الظم: حيث ، ، في محل هصبٍء ، هصا إكطابه في اللوة اللطبية، ؿطف ميانٍء ٍء
ِبَم بحطف جط  ، إال إن ػُع

﴾: هلىله جلالى
ا
ُعُرون

ْ
ش ٌا  

ا
 َل

ُ
ْيث ْن حا ٌ [26: الىحل] ﴿مِّ  ولطبها واألػماء : ، ثلى

ُع
 جئَد، مً حيث

ُع
س مً حيث كُع

، مبنيٌّ كلى الظم ٍء
، وحيث اػٌم في محل جط  ٍء

، مً حطف جط  ٍء
بلد بحطف جط  . اإلابيية التي ػُع

 
ٌ
. هصآ ألاػماء اإلابيية اللعطر، ما ػىاها مً ألاػماء، فإنها أػماٌء ملطبة

  ،ولىز إلى ما هىا شهطهاآ مً دؽ ؤلاكطاب، هحً اػحؼطزها ول هصا الىالم كىسما ثيلمىا كلى دؽ ؤلاكطاب

ثصهطون؟ دؽ ؤلاكطاب ًلؼم اليلمات كؼمين، كبله الحطوف واإلااض ي، وألامط، هصآ الثالثة ثيلمىا كلى 

ا، ألنها ال محل لها مً ؤلاكطاب، وبلس دؽ ؤلاكطاب، ًلم الفلل  إكطابها، وكلى أضوان إكطابها، واهتهيىا منها ثماما

، وفصلىا الىالم 
ا
 ومبيية

ا
ا، وألاػماء ثؤجي ملطبة ا ومبييا اإلاظاضق، وألاػماء، فلطفىا أن الفلل اإلاظاضق ًؤجي ملطبا

.  في شلً

س أن هحيلم كلى أضوان إكطابها، هيف ولطب الاػم، وهيف ولطب الفلل اإلاظاضق . آلان هٍط

  اململارا والاشم  عرااهما ثَلثة أرراٍن :

  أن ثبسأ إكطاب اإلاظاضق ببيان هىكه، وثبسأ إكطاب الاػم ببيان مىكله في الجملة :الركن  وو. 

  هيف هبسأ إكطاب اإلاظاضق والاػم؟

اإلاظاضق هبسأ إكطابه ببيان هىكه، وأما الاػم فإشا أضزت أن جلطبه، ال ثبين هىكه، وإهما ثبين مىكله في الجملة، 

 ٌ فلٌل مظاضٌق  ألهً ثبسأ إكطابه ببيان هىكه، ثبسأ : فالفلل اإلاظاضق إشا أضزت أن جلطبه، ثبسأ إكطابه فحلى

إكطاب الفلل اإلاظاضق ببيان هىكه، فهى في شلً مثل الحطوف واإلااض ي وألامط، ثصهطون أضوان إكطاب ما كبل 

ًٍء أن ثبين الىىق، هصلً اإلاظاضق، ثبسأ إكطابه ببيان هىكه . دؽ ؤلاكطاب؟ أٌو ضه

 س؟  : ًصهب، مً كىلً: ماشا ثلٌى في إكطاب ًصهب ٍظ

 ٌ . فلٌل مظاضقٌ : ثبسأ إكطابه فحلى

 محمٌس مبحسأ مطفىق، وكالمة ضفله الظمة، ًصهب: لى كلد ، ما هلٌى دبٌر، هصا فلٌل مظاضٌق، : محمٌس ًصهبُع

ٌ : هيف هبسأ إكطابه؟ بلىلىا دبر مظاضق، وػىلطف أهه فلٌل مظاضٌق، وكالمة : فلٌل مظاضٌق، ما هلٌى دبٌر، هلى

ضفله الظمة، وليل فللٍء فاكٌل بلسآ، فإن ؿهط، وإال فهى طميٌر مؼحتٌر، فالفاكل طميٌر مؼحتٌر ثلسًطآ هى، ثم 

، الجملة مً الفلل والفاكل اإلاؼحتر وي الخبر، فالخبر   مً فللٍء وفاكلٍء مؼحترٍء
ا
، ميىهة

ا
 فللية

ا
صاضت جملة

، وان ثطفم اػمها وثىصب دبرها، محمٌس اػمها مطفىٌق، : الجملة وليؽ الفلل، ولى كلد وان محمٌس ًصهبُع

 ٌ صهب؟ ما هلٌى دبر وان، هلى . فلٌل مظاضٌق، والخبر هى الجملة، وهىصا: ٍو

 ًا بلىل  ال هبسأ إكطابه ببيان وأما الاػم هيف هبسأ إكطابه؟. فلٌل مظاضقٌ : الفلل اإلاظاضق ثبسأ إكطابه زائما

ٌ : هىكه، لى كلد أكطب محمس، في كلم، هى كلٌم صحيح، لىً إكطابه ال ًيىن بصهط بيان : جاَء محمٌس، ما ثلى

 ٌ ، ثبين مىكله في الجملة، في أي ميانٍء وكم في الجملة، ٌلني ثبين الىؿيفة : هىكه، ما ثلى ٌٍء اػم مفلى

ة  ة التي أزاها كىسما وكم في هصا اإلاىكم مً الجملة، فمحمٌس اػٌم واحٌس، لىً ثذحلف وؿيفحه الىحٍى الىحٍى

ا، فمحمٌس هىا اػٌم زٌ كلى مً فلل ؤلاهطام، : بادحالف مىكله في الجملة، فؤهد إشا كلد أهطَم محمٌس دالسا

ا، محمٌس هىا زٌ كلى مً فلل ؤلاهطام؟ أو : فسٌ كلى الفاكلية، وؼميه فاكل، وإشا كلد  محمسا
ُع
أهطَم ألاػحاش
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كلى مً وكم كلى ؤلاهطام كليه؟ مً وكم ؤلاهطام كليه، مم أن هفؽ اليلمة محمس، لىً هىا ما زٌ كلى مً 

ة جويرت بحوير مىكله في  ٌٌ به، وؿيفحه الىحٍى فلل ؤلاهطام، زٌ كلى مً وكم ؤلاهطام كليه، فيؼمى مفلى

. الجملة

 الخائف اػٌم، لى كلد: لى كلىا ،ً  ًلبل الحىٍى
ٌ

 الاػم هىا : دائف، دائف هصا اػٌم، دائف
ُع

جاَء الخائف

 ٌ ن مً وكلد : فاكٌل، لى كلد: الخائف، زٌ كلى مً فلل اإلامليء، فىلى ، الخائف اػم بيَّ
َ

هسأتُع الخائف

ٌٌ به . التهسئة كليه، مفلى

 ا هىا لم ًسٌ كلى مً فلل اإلامليء، ولم ًسٌ كلى مً وكم اإلامليء كليه، : لى كلد ا، الاػم دائفا جاَء محمٌس دائفا

 واحٌس، 
ٌ
، وهىصا، فاالػم لفف

ا
، هيئة محمسٍء وكد الفلل، فيؼمى حاال ن حالة محمسٍء ن في الجملة؟ بيَّ ماشا بيَّ

ة ثذحلف بادحالف مىكله في الجملة، فإشا كلد محمٌس هاجٌح، أًً وكم محمٌس؟ هىا وكم : لىً وؿيفحه الىحٍى

، ولى كلد
ا
َبرُع به : في ابحساء الجملة، إشا وكم في ابحساء الجملة، وؼميه مبحسأ

ْه
ذ ًُع أخي محمٌس، فمحمٌس وكم بحيث 

 لالػم، في ؤلاكطاب، إكطاب الاػم، ًيبغي أن ثبين هصآ اإلاىاكم
ٌ
ا، فهصآ مىاكم مذحلفة . كً ألاخ، فصاض دبرا

  ًفإه ، إشا أضزت أن ثبسأ إكطاب الاػم، فإهً ال ثبين هىكه، وإهما ثبين مىكله في الجملة، إال في حالةٍء واحسرٍء

 ٌ ٌ : ثبين هىكه، فحلى ، ثلى ٍء
، محمٌس اػٌم مجطوٌض، وكالمة : اػم، وشلً إشا ػبم بحطف جط  ػلمدُع كلى محمسٍء

. جطآ الىؼطر

 فاكٌل، ؤلاكطاب أن ثلٌى كً هتالء ما إكطاب هتالء؟جاَء محمٌس، محمٌس فاكل، جاَء هتالِء، : لى أضزها أن ولطب 

ٌ : فاكٌل، لى كلد ، لىً ليؼد وي ؤلاكطاب، ؤلاكطاب أن ثلى
ٌ
 صحيحة

ٌ
؟ هصا بياٌن للىىق، إجابة : اػم إشاضرٍء

 
ا

ا، لى كلد مثال  ما إكطاب واو الجماكة؟جاءوا، : فاكٌل، اػم إشاضرٍء لجمم مصهط، هالٌم صحيٌح، لىً ليؽ إكطابا

ا: فاكل، لى كلد ، لىً ليؼد إكطابا
ٌ
 صحيحة

ٌ
. واو الجماكة طميٌر محصٌل، هصا هالٌم صحيٌح، مللىمة

  وجطت كازر هثيرٍء مً اإلالطبين، أنهم إشا أضازوا أن ٌلطبىا ألاػماء اإلابيية، ًبسءون إكطابها ببيان هىكها، ال ألهه

،
ٌ
ىبهىا كلى أنها أػماٌء مبيية  فيجب أن جلاملها وأن جلطبها إكطاب اإلابييات، مً ؤلاكطاب، ولىً ليي ًخىبهىا ٍو

 ٌ ، وهىصا: وإال فإن ؤلاكطاب أن ثبين اإلاىكم في الجملة، فحلى ٌٌ ، بس ٌٌ ٌٌ به، حا .  فاكٌل، مفلى

 الركن الثاوي والثالث. 

   ،بلس شلً هميز بين الاػم اإلالطب واإلابني، واإلاظاضق اإلالطب واإلابني، هميز بين اإلالطب مً ألاػماء واإلاظاضق

مطفىٌق، مىصىٌب، مجطوٌض، :  فاإلالطب مً ألاػماء واإلاظاضق هلٌى في إكطابهاواإلابني مً ألاػماء واإلاظاضق،

في : وأما اإلابني مً ألاػماء واإلاظاضق، فىلٌى في إكطابها. مجعوٌم، وهبين كالمة الطفم، والىصب، والجط، والجعم

، وهبين حطهة البىاء، مبنيٌّ كلى الؼيىن، مبنيٌّ كلى  ، في محل جعمٍء ٍء
، في محل جط  ، في محل هصبٍء محل ضفمٍء

.  الفحح، مبنيٌّ كلى الظم، مبنيٌّ كلى الؼيىن 

  ٌ لطب جاَء محمٌس، ثلى
ُع
محمٌس فاكٌل مطفىٌق، وكالمة ضفله الظمة، لىً جاَء هتالِء، هتالء : فإشا أضزت أن ج

، ثاء اإلاحيلم، فاكٌل في محل ضفمٍء مبنيٌّ كلى الظم: لى كلد. فاكٌل في محل ضفمٍء مبنيٌّ كلى الىؼط  .جئدُع

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وشلم جصليًما كثيًرا إلى ًىم الدًن


